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Zadeva: Ponovna zahteva za izvršitev pravnomočne sodbe
ter izplačilo nesorazmerij in dopolnitev seznama članov SVS

Zveza: Dopis pooblaščenca SVS odvetnika Kos Petra z dne 14. 5. 2013 in naslovom:
Izplačilo po sodbi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani X Pd 1292/2011 z dne
4.6.2012 in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani X Pdp    889/2012 z
dne 25.1.2013 ter na osnovi 1., 2. in 3. odstavka 53. člena ZDDS-1

Spoštovani.

Sindikat vojakov Slovenije ponovno zahteva izpolnitev pravnomočne sodbe Višjega delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani z opr. št. X Pdp 889/2012 z dne 25. 1. 2013 v kolektivnem sporu, ki se
je začel na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. X Pd 1292/2011 in zaključil s
sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani z dne 4.6.2012 za njegove člane.

Z dopisom v zvezi smo preko pooblaščenca zahtevali izplačilo po pravnomočni sodbi in to ponovno
zahtevamo za člane Sindikata vojakov Slovenije, katerih seznam dopolnjujemo z novimi člani.

V času od podane zahteve za izplačilo do danes je tudi Sindikat vojakov Slovenije že na prvi stopnji
dobil kolektivni delovni spor, ki se vodi na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani pod opravilno
številko X Pd 1785/2011 zaradi enakih kršitev kot je o njih razsojeno v sodbah v zvezi. Pritožba, ki jo
je država vložila zoper dobljeno prvostopenjsko sodbo Sindikata vojakov Slovenije ni več pomembna,
saj država v reviziji na Vrhovnem sodišču zoper sodbi v zvezi ni uspela. Vrhovno sodišče je s sodbo
VIII Ips 105/2013 z dne 3. 9. 2013 revizijo države zavrnilo.

Z dopisom resornega Ministrstva za notranje zadeve naslova Nestrinjanje Sindikata vojakov Slovenije
s pogajanji in z nepoštenim plačnim sistemom št. 010-161/2013/8 z dne 22. 7. 2013 ste Sindikatu
vojakov Slovenije obrazložili razloge za neizvršitev pravnomočne sodbe in ob koncu zagotovili, da bo
Vlada RS vsekakor spoštovala odločitev Vrhovnega sodišča RS in bo sindikatom javnega sektorja
predlagala ustrezno ureditev oziroma rešitev problematike po zaključenem postopku vložene revizije,
upoštevaje odločitev Vrhovnega sodišča RS.



Iz obrazložitve v omenjenem dopisu izhaja, da je edini razlog za neizvršitev pravnomočne sodbe bila
vložena po mnenju resornega ministrstva utemeljena revizija zoper sodbo na Vrhovno sodišče. Kot se
je izkazalo revizija ni bila utemeljena, saj je bila revizija zavrnjena in glavni razlog za neizvršitev
pravnomočne sodbe več ne obstaja. Zato v Sindikatu vojakov Slovenije pričakujemo, da bo Vlada RS
spoštovala odločitev Vrhovnega sodišča, kot je sama zapisala.

Menimo in za tem stališčem trdno stojimo, da se o pravnomočnih sodbah ne nameravamo pogajati,
stališče z namenom iskanja rešitev z drugimi sindikati javnega sektorja pa Sindikata vojakov Slovenije
ne zanima, saj smo že meseca maja zahtevali izplačilo na osnovi pravnomočne sodbe in do sedaj smo
še sami uspeli v kolektivnem sporu in zato vztrajamo pri izvršitvi zahtevanega.

Razlog, ki sindikat vodi v takšno stališče je v tem, da se država s Sindikatom vojakov Slovenije ni bila
pripravljena pogovarjati o niti enem sporu doslej, zaradi katerih je sindikat do sedaj bil prisiljen
sprožiti na delovnem sodišču že več kot deset kolektivnih sporov in imel s tem ogromne stroške. Še
več, z očitnimi kršitvami kolektivnih pogodb in ostalih predpisov se v Slovenski vojski neovirano
nadaljuje, kljub večkratnim opozorilom na različnih naslovih odgovornih, medtem ko sindikat še sedaj
jasno ne ve kdo je njegov sogovornik v socialnem dialogu, saj mu resorno ministrstvo za sistem javnih
uslužbencev in njihovih plač ter obrambno ministrstvo tega do danes nista znala ali hotela nedvoumno
pojasniti. Tudi s sklenitvijo pogodbe za delovanje sindikata, ki jo določa Zakon o obrambi se
zavlačuje, medtem ko se z drugimi sindikati, ki delujejo na obrambnem področju in že imajo pogodbo
za delovanje le te sklepajo na novo, Sindikat vojakov Slovenije pa še vedno ne more delovati v polni
meri, kakor mu po kolektivnih pogodbah pripada kot reprezentativnemu sindikatu v vojaških poklicih.

Zaradi obračuna nesorazmerij upravičenim članom Sindikata vojakov Slovenije vam je v prilogi
zahtevka za izplačilo že 14. maja bil posredovan seznam vseh članov Sindikata vojakov Slovenije, ki
ga s priloženim seznamom temu dopisu dopolnjujemo z novimi člani, pridruženimi po podanem
zahtevku v mesecu maju. Za vse nove člane zahtevamo kot v prvotnem zahtevku izvršitev izplačila.

Naprošamo vas, da nam posredujete obračun izplačil nesorazmerij z obrestmi za vse člane Sindikata
vojakov Slovenije, iz prvotnega in danes priloženega seznama, ki so do izplačila nesorazmerij
upravičeni.

S pozdravi.

Gvido Novak
predsednik

Priloga:
– seznam članov SVS

Poslano:
– naslovniku
– arhiv

Obveščanje članov SVS in pripadnikov Slovenske vojske z objavo na spletu.
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